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کار ســاخت یــک بــاب مکتــب زیــر چتــر پــروژه ی اقــرای برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات در ولســوالی ادرســکن والیــت هــرات کــه زمینــه ی آمــوزش و پــرورش 3۰۰ دانش آمــوز را در محیط مناســب 

درســی فراهــم می کنــد، تکمیــل شــده و کار ۷ مکتــب دیگــر در پنــج والیــت کشــور جریــان دارد.

ایــن مکاتــب کــه در ولســوالی  میربچــه کــوت کابــل، چهــار دره ی کنــدز، ولســوالی های ژیــری و میونــد کندهــار، 

ولســوالی آبکمــری بادغیــس و متــون خوســت ســاخته می شــوند دارای ۱۰، 8، ۶ یــا ۴ صنــف درســی، تشــناب و 

ــند. ــامیدنی می باش ــای آب آش چاه ه

در جریــان کار ایــن پروژه هــا هــزاران روز کاری ایجــاد شــده و بــا تکمیــل کار مکاتــب در حــال اعمــار، بــرای بیــش 

از ۵۱۰۰ دانــش آمــوز زمینــه ی فراگیــری علــم و دانــش در فضــای ســالم و مناســب درســی فراهــم خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه طــی هفتــه ی گذشــته کار ســاخت ۱8۶ متــر دیــوار احاطــه ی مکتــب روســتای چهــار محلــه ی 

ولســوالی چهــار کنــت والیــت بلــخ کــه در آن کــودکان 3۵۰ خانــواده بــه فراگیــری علــم می پردازنــد، نیــز تکمیــل 

شــده اســت.

تکمیل کار یک باب مکتب و جریان کار ۷ مکتب 
دیگر در شش والیت کشور طی یک هفته ی گذشته 
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جریان کار ساخت ۱۲.۴۴ 
کیلومتر سرک در سرپل

۱۴ جدی ۱398
کار اعمــار و جغــل انــدازی ۱۲.۴۴ کیلومتــر 
ــتای  ــاختمان های آب رو آن از روس ــا س ــرک ب س
ــفندی  ــوالی گوس ــای ولس ــی کاریزه ــد ال آق گنب
والیــت ســرپل از ســوی موسســه UNOPS بــا 
هماهنگــی و همــکاری تخنیکــی ریاســت احیــا و 

ــان دارد. ــت جری ــن والی ــات ای انکشــاف ده
بــا ســاخت ایــن ســرک روســتاهای ۱۲ گانــه ی 
کاریزهــا بــه مرکــز ولســوالی گوســفندی وصــل 
شــده و مشــکالت ترانســپورتی حــدود ۵ هــزار 

خانــواده مرفــوع خواهــد شــد.

تکمیل کار ساخت ۱۵ متر 
پل ترانسپورتی به ارزش
 ۶ میلیون افغانی در غور

۱۴ جدی ۱398

کار ســاخت ۱۵ متــر پــل ترانســپورتی بــه ارزش 

۶ میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر انســجام 

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

ــل  ــوالی لع ــارک ولس ــتای عبدالب ــات در روس ده

ــره  ــه به ــل و ب ــور تکمی ــت غ ــرجنگل والی و س

ــد. ــپرده ش ــرداری س ب

درجریــان کار ســاخت ایــن پــل ۴۴۴۶ روز کاری 

ــج  ــدن، پن ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش ایج

ــد. ــای آن مســتفید شــده ان ــن از مزای ــزار ت ه
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بریالــی هاللــی، رییــس دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی وزارت احیــا و انکشــاف دهــات طــی دیــداری بــا 

ــده ی ایــن برنامــه  ــد برنامه هــای ایــن وزارت، در مــورد فعالیت هــا و برنامه هــای آین شــهزار زدران معیــن جدی

معلومــات داد.

آقــای هاللــی حیــن ارایــه ی معلومــات تعهــد ســپرد کــه دفتــر انســجام برنامه هــای ســاحوی تالش هایــش را 

در بخــش ارایــه خدمــات عامــه ی مفیــد بــه روستانشــینان کشــور ماننــد گذشــته ادامــه خواهــد داد.

جنــاب شــهزار زدران فعالیت هــای انجــام شــده ی انســجام ســاحوی را موثــر ارزیابــی کــرده و پیشــنهادات و 

راهنمایــی هایــی را نیــز بــرای بهتــر شــدن آن مطــرح کــرد.

ــرای  ــده  ب ــای ارزن ــام فعالیت ه ــش انج ــال ۱398 دربخ ــاحوی در س ــجام س ــه انس ــه برنام ــت ک ــی اس گفتن

روستانشــینان کشــور 9۴ درصــد بودجــه ی خــود را بــه مصــرف رســانیده و در ســال آینــده نیــز تالش هایــش را 

بــرای مصــرف کامــل بودجــه ادامــه خواهــد داد.

دیدار معین جدید برنامه های وزارت احیا و انکشاف 
دهات با رییس دفتر انسجام برنامه های ساحوی 

این وزارت
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محتــرم شــهزار زدران، معییــن جدیــد التقــرر برنامه هــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در سلســله دیدارهایــش 

بــا کارمنــدان برنامه هــای متعــدد ایــن وزارت این بــار در یــک نشســت سرتاســری بــا کارمنــدان برنامــه ملــی 

انکشــاف اقتصــاد روســتایی ایــن وزارت در مــورد چگونگــی فعالیــت ایــن برنامــه و دســتاوردهای آن بحــث و 

گفتگــو کــرد.

ــرض  ــن ع ــدار ضم ــن دی ــتایی در ای ــاد روس ــاف اقتص ــه انکش ــوی برنام ــس اجرای ــی، ریی ــت اهلل قریش رحم

تبریــکات جهــت انتصــاب وی در ایــن مقــام، از اهــداف و مقاصــد ایــن برنامــه در 3۴ والیــت کشــور ســخن زد. 

ــه  ــن برنام ــر ای ــه موثرت ــر چ ــق ه ــتایی تطبی ــود در راس ــر بهب ــاب زدران، بخاط ــت، جن ــن نشس ــر ای در اخی

پیشــنهادات ارزنــده ای را مطــرح کــرد کــه از ســوی هییــت رهبــری و کارمنــدان ایــن برنامــه مــورد تاییــد قــرار 

گرفــت.

دیدار معیین جدیدالتقرر وزارت احیا و انکشاف 
دهات با کارمندان برنامه ملی انکشاف اقتصاد 

روستایی این وزارت 

هفته نامه توسعه         شماره صد و چهاردهم         پنجشنبه         ۱9 جدی         ۱398



۶

تکمیل کار ساخت یک 
ذخیره ی آب به ارزش ۶۰۰ 

هزار افغانی در نورستان
۱۴ جدی ۱398

ارزش  بــه  آب  ذخیــره ی  یــک  ســاخت  کار 

ــجام  ــر انس ــوی دفت ــی از س ــزار افغان ۶۰۰ ه

ــاف  ــا و انکش ــاحوی وزارت احی ــای س برنامه ه

دهــات در روســتای کوشــت مرکــز والیــت 

ــرداری ســپرده  ــه بهــره ب ــل و ب نورســتان تکمی

ــد. ش

ــره 33۲ روز  ــن ذخی ــاخت ای ــان کار س درجری

ــدن،  ــل ش ــس از تکمی ــده و پ ــاد ش کاری ایج

ــد. ــده ان ــتفید ش ــای آن مس ــن از مزای ۶۰۰ ت

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به ارزش 

۴ میلیون افغانی 
در دایکندی

۱۵ جدی ۱398

ــه  ــانی ب ــبکه ی آبرس ــاب ش ــک ب ــاخت ی کار س

ارزش بیــش از ۴ میلیــون افغانــی از ســوی اداره 

جهانــی یونیســف بــه همــکاری تخنیکی ریاســت 

ــدی در روســتای  ــا و انکشــاف دهــات دایکن احی

ــور  ــوالی میرام ــر ولس ــا برک ــن رض ــی حس برمن

ــرداری ســپرده شــد. ــه بهــره ب ــل و ب تکمی

ــت 3۰  ــا ظرفی ــره ای ب ــبکه دارای ذخی ــن ش ای

ــک  ــمه، ی ــاختمان چش ــدد س ــب، دو ع مترمکع

عــدد واترکلکشــن، یــک عــدد فشارشــکن 

عــادی، دو عــدد فشارشــکن اتومــات و 8۰ 

ــاخت آن 9۱۰  ــا س ــه ب ــد ک ــیردهن می باش ش

تــن از باشــندگان محــل بــه آب آشــامیدنی 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح
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ــف  ــای مختل ــد از برنامه ه ــی بازدی ــات ط ــاف ده ــا و انکش ــای وزارت احی ــد برنامه ه ــن جدی معی

ایــن وزارت، ایــن بــار از برنامــه انــرژی پایــدار دیــدار کــرد. 

ــدار ضمــن عــرض  ــرژی پای ــه ان ــی برنام ــدار محمــد اجمــل شــینواری رییــس اجرای در ایــن دی

ــه  ــن برنام ــده ای ــای آین ــتاوردها و پالن ه ــا، دس ــورد فعالیت ه ــای زدران، در م ــه آق ــی ب تبریک

ــای  ــر فعالیت ه ــود تاثی ــرای بهب ــز ب ــاب زدران نی ــرد. جن ــه ک ــات ارای ــل معلوم ــه صــورت مفص ب

برنامــه ی انــرژی پایــدار هدایــات الزم را ارایــه کــرده و پشــتیبانی خویــش را از فعالیت هــای ایــن 

برنامــه ابــراز داشــت.

دیدار معین جدید وزارت احیا و انکشاف 
دهات از برنامه انرژی پایدار
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کار ســاختمان پــل دوصــد متــره ی نهرچمــن بــه ارزش ۱۴۲ میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ملــی راه 

ــه بهــره  ــا و انکشــاف دهــات در تالقــان، مرکــز والیــت تخــار تکمیــل و ب ســازی روســتایی وزارت احی

بــرداری ســپرده شــد.

ــی آن و ۶ پلچــک  ــر ســرک اتصال ــر پــل، شــامل ســاخت ۰.۶۲ کیلومت ــر ۲۰۰ مت ــروژه عــالوه ب ایــن پ

ــت.  ــده اس ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــق آن ۴۰ ه ــان تطبی ــه در جری ــود ک ــزرگ می ش ــرد ب خ

ــان،  ــل- بدخش ــپورت کاب ــم ترانس ــر تنظی ــالوه ب ــده، ع ــاد ش ــل ی ــار پ ــا اعم ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ولســوالی های چــال، نمــک آب و ۴۰ روســتای نهــر چمــن بــه شــهر تالقــان وصــل شــده و ۱۵۰ هــزار 

ــد. ــده ان ــتفید ش ــای آن مس ــتقیم از مزای ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه ص ــواده ب خان

تکمیل کار ساخت ۲۰۰ متر پل ترانسپورتی 
به ارزش ۱۴۲ میلیون افغانی در تخار
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انجنیــر غــالم قــادر، رییــس اجرایــی و تیــم کاری برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی روز 

دو شــنبه )۱۶ جــدی( بــا شــهزار زدران معیــن جدیــد برنامه هــای وزارت احیــا و انکشــاف دهــات 

دیــدار کردنــد.

ــرض  ــن ع ــتایی ضم ــه روس ــظ الصح ــانی و حف ــه آبرس ــی برنام ــس اجرای ــت ریی ــن نشس در ای

ــه  ــن برنام ــده ای ــای آین ــتاوردها و پالن ه ــا، دس ــورد فعالیت ه ــای زدران، در م ــه آق ــی ب تبریک

بــه صــورت مفصــل معلومــات ارایــه کردنــد. جنــاب زدران نیــز بــرای بهبــود تاثیــر فعالیت هــای 

برنامــه آبرســانی و حفــظ الصحــه روســتایی حمایــت و پشــتیبانی خویــش را از فعالیت هــای ایــن 

برنامــه ابــراز داشــت.

نشست معین جدید وزارت احیا و انکشاف دهات 
با رییس اجرائیوی و تیم کاری برنامه آبرسانی و 

حفظ الصحه روستایی
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۱۰

جریان کار نصب یک 
دستگاه تصفیه ی آب 

آشامیدنی به ارزش 3.۷ 
میلیون افغانی در فاریاب

۱۶ جدی ۱398

ــامیدنی  ــه ی آب آش ــتگاه تصفی ــک دس ــب ی کارنص

ــوی  ــی از س ــون افغان ــه ارزش 3.۷ میلی ــی ب صح

ــا و  ــهروندی وزارت احی ــاق ش ــی میث ــه ی مل برنام

ــوالی  ــواه ولس ــتای خیراخ ــات در روس ــاف ده انکش

ــان دارد.   ــاب جری ــت فاری ــوی والی اندخ

ظرفیــت ایــن دســتگاه تصفیــه ی آب ۱۰۰۰ لیتــر در 

یکســاعت بــوده و دارای دو ذخیــره بــه ظرفیت هــای 

ــر مکعــب می باشــد. ۲۰ و ۱۶ مت

ــز می شــود  ایــن پــروژه شــامل حفــر یــک چــاه نی

کــه بــا تکمیــل آن ۲۵۰ خانــواده در روســتای 

ــه  ــوار آن از آب تصفی ــای همج ــواه و قریه ه خیرخ

ــد. ــد ش ــتفید خواهن ــامیدنی مس ــده ی آش ش

جریان کار ساخت ۲۶۰ متر 
دیوار محافظوی به ارزش 
سه میلیون افغانی در غور

۱۶ جدی ۱398

ــه  ــوی ب ــوار محافظ ــر دی ــاخت ۲۶۰ مت کار س

ارزش ســه میلیــون افغانــی از ســوی دفتــر 

ــا و  ــاحوی وزارت احی ــای س ــجام برنامه ه انس

ــوالی  ــزل ولس ــتای ق ــات در روس ــاف ده انکش

لعــل و ســرجنگل والیــت غــور 9۰ درصــد پیــش 

ــت. ــه اس رفت

در جریــان تطبیــق ایــن پــروژه ۴۷۴9 روز کاری 

ایجــاد شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه بــا تکمیــل کار دیــوار مذکــور 

از  خانه هــا  و  زراعتــی  زمیــن  صدهاجریــب 

خطــرات ســیالب محافظــت شــده و ۱۱۲۰ تــن 

ــوند. ــتفید می ش ــای آن مس مزای
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۱۱

۱8 جدی ۱398

کار ســاخت ۱۷۵ متــر پــل روســتای جــوی شــیخ، ۰.۷۵ کیلومتــر ســرک اتصالــی آن و ۶۰۰ متــر دیــوار 

اســتنادی اطــراف ســرک بــه ارزش نزدیــک بــه ۱۰8 میلیــون افغانــی از ســوی برنامــه ی ملــی راه ســازی 

وزارت احیــا و انکشــاف دهــات در تالقــان، مرکــز والیــت تخــار تکمیــل و بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.

ــمول  ــه ش ــل آن ب ــا تکمی ــده و ب ــاد ش ــزار روز کاری ایج ــروژه ۲۴ ه ــن پ ــق  ای ــان کار تطبی در جری

ولســوالی نمــک آب، روســتاهای جــوی شــیخ، قریــه قلعــه، چقــل قشــالق پایــن، چقــل قشــالق بــاال، 

ــان  ــز تالق ــه مرک ــس ب ــه تویم ــوان و تک ــان پهل ــه خ ــیاب، باب ــا، سرآس ــاه بای ه ــا، ش ــه حاجی ه قری

وصــل شــده اســت.

گفتنــی اســت کــه پــروژه ی یــاد شــده باعــث کاهــش ازدحــام ترافیکــی در شــهر تالقــان شــده و حــدود 

3۴ هــزار و 8۰۰ خانــواده بــه گونــه ی مســتقیم و غیــر مســتقیم از مزایــای آن مســتفید شــده انــد.

تکمیل کار ساخت پل ۱۷۵ متره ی جوی شیخ 
به ارزش حدود ۱۰8 میلیون افغانی در تخار
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۱۲

توزیع مواد خوراکی به 
ارزش ۶8 هزار افغانی

 برای 39 خانواده ی نیازمند 
در بغالن

۱۷ جدی ۱398

بــرای 39 خانــواده ی نیازمنــد در روســتای قریــه 

ــالن  ــت بغ ــز والی ــری، مرک ــوارهای پلخم گاو س

بــه ارزش بیــش از ۶8 هــزار افغانــی مــواد 

خوراکــی از طریــق بانک هــای غلــه جــات 

برنامــه ی ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و 

ــد. ــع ش ــات توزی ــاف ده انکش

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

پیشــکش شــده و شــامل آرد و روغــن می باشــد.

تکمیل کار تطبیق پروژه های 
انکشافی به ارزش ۱۱.۷ 
میلیون افغانی در دایکندی

۱۷ جدی ۱398

کار ســاخت ۱8 رشــته شــبکه آبرســانی، تحکیــم 

ــاه  ــه چ ــر ۶ حلق ــمه و حف ــوب چش کاری ۲ س

آب آشــامیدنی صحــی درقریه هــای مختلــف 

ولســوالی ســنگتخت و بنــدر والیت دایکنــدی، از 

ســوی موسســه ی  CRS بــا بودجــه مجموعــی 

۱۱.۷ میلیــون افغانــی و بــا همــکاری، هماهنگــی 

و نظــارت ریاســت احیــا و انکشــاف دهــات ایــن 

ــپرده  ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب ــت تکمی والی

شــد.

از  تــن   ۶۱9۵ پروژ ه هــا  ایــن  تطبیــق  بــا 

ــی  ــامیدنی صح ــه آب آش ــل ب ــندگان مح باش

دسترســی یافتــه انــد.
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۱3

تکمیل کار ساخت یک 
شبکه ی آبرسانی به 

ارزش ۲.۷ میلیون افغانی 
در ننگرهار

۱۷ جدی ۱398

ــه ارزش  کار ســاخت یــک شــبکه ی آبرســانی ب

ــه داکار  ــوی موسس ــی از س ــون افغان ۲.۷ میلی

ــا  ــت احی ــی ریاس ــکاری تخنیک ــک و هم ــه کم ب

و انکشــاف دهــات ننگرهــار در روســتای هجــرت 

ــه  ــل و ب ولســوالی ســرخ رود ایــن والیــت تکمی

ــرداری ســپرده شــد. بهــره ب

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــه ی ریی ــه گفت ب

ــق  ــه عم ــی ب ــبکه دارای چاه ــن ش ــار ای ننگره

بــا  8۰ متــر، ۲۷ تختــه ســولر، ذخیــره ای 

ظرفیــت 3۰ متــر مکعــب و 9۱ شــیردهن بــوده و 

بــا ســاخت آن ۱۷۴ خانــواده بــه آب آشــامیدنی 

ــد. ــه ان ــی یافت ــی دسترس صح

جریان کار اعمار 
۲۰۰ متر دیوار استنادی 

در ولسوالی قرغه یی 
والیت لغمان

۱۶ جدی ۱398

در  اســتنادی  دیــوار  متــر  کار ســاخت ۲۰۰ 

ــت  ــی والی ــوالی قرغه ی ــرام ولس ــه ی لوگ منطق

لغمــان بــا حمایــت مالــی ســازمان جهانــی غــذا 

ــا و انکشــاف  و همــکاری تخنیکــی ریاســت احی

ــان دارد. ــت جری ــن والی ــات ای ده

ــات  ــاف ده ــا و انکش ــس احی ــه ی ریی ــه گفت ب

ــق  ــاه تطبی ــش م ــی ش ــروژه  ط ــن پ ــان، ای لغم

شــده و بــا تکمیــل کار آن صدهــا جریــب زمیــن 

از  محــل  باشــندگان  خانه هــای  و  زراعتــی 

ــد. ــد ش ــت خواه ــیالب ها محافظ ــرات س خط
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۱۴

توزیع مواد خوراکی 
به ارزش ۶8 هزار افغانی 

برای 9۰ خانواده ی نیازمند 
در بغالن

۱8 جدی ۱398

ــه حســین  ــد در قری ــواده ی نیازمن ــرای 9۰ خان ب

ــالن  ــت بغ ــز والی ــری، مرک ــاالی پلخم ــل ب خی

از طریــق بانک هــای غلــه جــات برنامــه ی 

ملــی میثــاق شــهروندی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــی  ــزار افغان ــش از ۶8 ه ــه ارزش بی ــات ب ده

ــد.  ــع ش ــی توزی ــواد خوراک م

ــه ی  ــتاییان و برنام ــط روس ــا توس ــن کمک ه ای

 )SIG( ــی ــارکت اجتماع ــرای مش ــی ب ــه مال وج

ــد. ــامل آرد می باش ــده و ش ــکش ش پیش

تهیه ی آب آشامیدنی 
صحی برای 3۰۰ خانواده 

در ولسوالی سید آباد 
میدان وردگ

۱9 جدی ۱398

کار حفــر ۱3 چــاه مجهــز بــه بمبــه ی دســتی از 

ــا و  ــانی وزارت احی ــی آبرس ــه ی مل ــوی برنام س

ــت  ــی، هف ــتا های زرن ــات در روس ــاف ده انکش

ــه،  ــی قلع ــل، قاض ــده خی ــری، پاین ــیاب، اوت آس

کــده لــک، درانــی تنگــی، معیــن خیــل، خواجــه 

ــل  ــره خی ــان و ت ــان خ ــل، ج ــی، صدوخی کوتگ

ولســوالی ســید آبــاد والیــت میــدان وردگ 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

ــواده  ــش از 3۰۰ خان ــا بی ــن چاه ه ــر ای ــا حف ب

بــه آب آشــامیدنی صحــی دسترســی یافتــه انــد.
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